




      
 

 ی تلفیقیبرنامه درس پژوهش کیفی در خدمت تولید دانش عملی
 (علوم و هنر مورد) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤلفین: مرجان میرشمشیری

 مریم کلی فروش



  -   ۲۵۳۱  میرشمشیری، مرجان،  : سرشناسه
پژوهش کیفی در خدمت تولید دانش عملی برنامه درسی تلفیقی )مورد علوم و هنر(/  : عنوان و نام پديدآور 

 فروش. مولفین مرجان میرشمشیری، مريم کلی
    .۲۵۳۱ ،  تهران: نارون دانش : مشخصات نشر 
   ص. 8۱ : مشخصات ظاهری 
      -  -    -   -       : شابک 
 فیپا : نويسیوضعیت فهرست  
 .8۳ -[ 8۷کتابنامه: ص. ] : يادداشت 
 ای رويکرد میان رشته --آموزش و پرورش  : موضوع 
 Interdisciplinary approach in education : موضوع 

 های درسی برنامه : موضوع 
 Education -- Curricula : موضوع 

  -   ۲۵۳۱  فروش، مريم،  کلی : شناسه افزوده 
         LB۱۵۳۲     : بندی کنگره رده 
  ۵8۱/۲۱۳  : رده بندی ديويی 
 ۳8۳۲۲۱۲ : شماره کتابشناسی ملی 

   

  

 

 ،خیابان نصرت شرقی ،خیابان کارگر شمالی ،آدرس: میدان انقلب اسلمی
 واحد یک ،پلک هفتاد و دو

 93433023300و  90330942290شماره تماس: 
 narvanpub@gmail.comآدرس الکترونیکی: 

 www.narvanpub.comآدرس سایت: 
 

 ی تلفیقیبرنامه درس پژوهش کیفی در خدمت تولید دانش عملی :عنوان کتاب

 مرجان میرشمشیری و مریم کلی فروشمؤلف: 

 نژاداکرم ملک آرا:  صفحه

 الویرا صیامی طراح جلد:

 انتشارات نارونناشر: 

 نسخه ۲111شمارگان: 

 ۲۵۳۱ ــ نوبت چاپ: اول

 تومان ۲1111قیمت: 

ISBN: 978- 622-6632-60-7 

mailto:narvanpub@gmail.com
http://www.narvanpub.com/


 فهرست مطالب
 2 ......................................................................... یدرس برنامه مفهوم: اول فصل

 ۳ ....................................................................................................... یدرس برنامه

 ۲۳ ............................................................................ یدرس ی هبرنام یمحتوا یسازمانده

 ۲8 ............................................................................................. یدرس برنامه عناصر

 32 .................................................................... یدرس برنامه در قیتلف: دوم فصل

 ۱۳ ...................................................................................................... قیتلف مفهوم

 ۱۱ ....................................................................................... یتجرب علوم یدرس برنامه

 ۱۳ ................................................................................................. هنر یدرس برنامه

 ۵1 ..................................................................................... آن یها یژگيو و هنر انواع

 ۵۵ ............................................................................. هنر و علوم یدرس یها برنامه قیتلف

 ۵۳ ....................................................................... یدرس یها برنامه در قیتلف جاديا سطوح

 ۵۳ ................................................................... يیگرا ساختن فلسفه و یقیتلف یدرس برنامه

 ۵8 ................................................................... یقیتلف یدرس ی برنامه متداول یکردهايرو

 ۵۳ .................................................................................. یقیتلف یدرس برنامه مشکلت

 02 ............................ (هنر و علوم یدرس یها برنامه قیتلف) یمورد پژوهش: سوم فصل

 ۷۳ ........................................................................یدرس برنامه يینها زانير طرح معلمان،

 32 ........................................... هنر و علوم یدرس یها برنامه قیتلف آثار: چهارم فصل

 ۳۳ .................................................................................................. اند مطرح هنرها

 22 .............................................................................................. مأخذ و منابع

 
 





 فصل اول
 یبنم دس  مفهوم

 





 یبرنامه درس
آشکار  تواند یم ها برنامه. اين آموزند یمآنچه است که دانش آموزان در مدرسه  درسی ی برنامه

در سازمانی به نام سازمان پژوهش و برنامه ريزی  درسی آشکار در کشور ما ی برنامهپنهان باشد. يا 

به  برای اجرا و گردد یم تدوينجهت آموزش به دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی آموزشی 

تدوين شده را  ی برنامهتابع آنها معلمان بايستی اين  یها شهرستان. در استانها و شود یماستانها ارسال 

 هايی يادگیری؛ در اين حین، آموزش و آموزش دهندن در مدرسه و کلس درس به دانش آموزا

؛ اند نشدهدرسی آشکار تصريح  ی برنامههستند و در  ها نگرش ی حوزهاتفاق می افتد که بیشتر در 

 .اند نهادهدرسی پنهان را بر آنها  ی برنامهبدين لحاظ نام 

درسی  ی برنامهشناخته شده در رابطه با  تعريفبر سه به طور عمده ما  ،حاضر ی مطالعهدر 

 عبارتند از: تعريف. اين سه يما نهادهآشکار، انگشت 

فاصله  ايمسابقه و  دانیم یبه معنا( Race Course نیلت شهياز ر Curriculum) یبرنامه درس (۲ 

 . از(۲۳8۳، ۲)زايس ابنديکنند تا به هدف مورد نظر دست  یط ديکه افراد با است یو مقدار راه

 خاص يیبار معنا یدارا یا مدرسهرقابت در نظام آموزش  ايمسابقه  دانیمفهوم م زین یخيلحاظ تار

دانش  یمسابقه را برا دانیم کيبه  هیشب یزیمدارس همواره چکه  نيو آن عبارت است از ا ستا

 یاز مواد، موضوعات و محتوا یا مجموعه ديدانش آموزان با یتمام راي. زاند يدهدآموزان تدارک 

رو تمام دانش  نيو از ا رندیفرا گ ،باشد یمو استاندارد  کساني انآن یتمام یکه برا را یآموزش

مدرک  اي نامهیگواه افتيو در انيبه خط پا یابیو دست ینمودن برنامه درس یط یبرا نآموزا

 یبرنامه درس فيتعر (.۲۵۳۷واجارگاه،  ی)فتح دارند قرار گريکديحالت رقابت با  کيدر  یلیتحص

 شود یمشناخته  یاز برنامه درس ی، معرف برداشت سنتواژه نيا یلغو شهيو ر لیمتناسب با وجوه تمث

                                                           
1 Zais 
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بر  رندگانیادگيکه  یا شدهشناخته  ریگرفته شده و مس شیاز پ یمهایاز تصم یا مجموعهکه بر 

در سند برنامه  مهایتصممجموعه از  نيدارد. ا هیکنند، تک یط ديبا زانيبرنامه ر صیاساس تشخ

 هيپا کيدرس خاص،  کي یکه برا شود یممنعکس  یبرنامه درس یچهارچوب و راهنما اي یدرس

ما اين  (.۲۵۱8، و همکاران یمهر محمد) شود یمدر نظر گرفته  یلیدوره تحص کي اي یلیتحص

 ی برنامهمعلم و دانش آموز بر  ی کهدرسی را نارسا می دانیم؛ چون به نقش ی برنامهديدگاه راجع به 

 معتقديم. یقاًعم ،زنند یم برآمده از آن يادگیری-ياددهی یها فرصتدرسی آشکار و 

دانش آموزان قلمداد  یریادگي یها تجربهرا عبارت از  یبرنامه درسپیشرفت گرايان،  (۱ 

دست کم  ايمردود شمرده،  یدانش آموزان را به طور کل یبرا گرانيد یریگ میو تصم کنند یم

برنامه  قتیحق ان،یمرب نيسخن، از نظر ا گري. به د(۲۳۳۷، ۲)آيزنر اند قائل یثانو تیآن اهم یبرا

 یفرصتهاو  تیکه تنها پس از مواجهه با موقع ستیدانش آموزان ن یها تجربهجز  یزیچ یدرس

پس از  ای يدهپدمشترک معلم و دانش آموز ) میبر آمده از تصم ايشده،  ینیب شیاز قبل پ یریادگي

اين ديدگاه نیز در کشور ما به دلیل (. ۲۵8۱مهرمحمدی و همکاران، است ) میقابل ترس (وقوع

درسی يکسان برای دانش آموزان سراسر  یها برنامهو تدوين تمرکز در نظام آموزش و پرورش 

 .اجرا نیستقابل  هاکشور و لزم الجرا بودن آن

برنامه  وی، نظر ازاست. ( ۲۳۳۷) يزنرآالیوت وجود دارد که متعلق به  نیز یدلتراديدگاه متع (۵

 شیاز قبل پ عياز وقا یا مجموعه توان یمکلس درس را  کي ايدرس  کي اي مدرسه کي یدرس

دانش  کياز  شیب اي کي یبرا یتتربی – یآموزش جيبه نتا یابیشده دانست که به قصد دست ینیب

 نيکه توجه به ا کند یمخود ذکر  فيتعر یبرا یژگي. او چهار واند شدهآموز در نظر گرفته 

 شرفتیو پ یسنت فياز دو تعر تر قبولو قابل  تر جامع فيبه تعر یابینشان از قصد او در دست هایژگيو

 عبارتند از: ها يژگیو نيا .دارد یدر برنامه درس انهيگرا

را در  عيو وقا رهایاز تدب یا مجموعه ديو اغلب با ستیواقعه ن کيتنها  یبرنامه درسالف( 

 .ردیبرگ

                                                           
1 Eisner 
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 ها یمتصم نيهمراه است، هرچند که ا یزيبرنامه ر تیبنا به ضرورت با فعال یبرنامه درسب( 

 باشد. یقطع ریبه شکل منعطف و غ تواند یم

 کيدر  شهير یعنيباشد؛  یتتربی – یآموزش ديبا یسند درس تیماه اي زانيقصد برنامه رج( 

 خاص داشته باشد. یتیترب شهياند اي یچهار چوب ارزش

چرا که  ؛شده نییتع شیاز پ یبا هدفها نه فقطسرو کار دارد،  یریادگي جيبا نتا یبرنامه درسد( 

قصد شده باشد  جينتا ايکه به جز هدفها  یموارد رندهیدر برگ تواند یم – یابارزشی مقام در – جينتا

شده قرار  نییتع شیاز پ ریمجموعه تداب ریمختلف تحت تأث یو افراد مختلف ممکن است به شکلها

 :گويد یمدر اين باره  (۱11۱)(. آيزنر ۲۵8۱)مهرمحمدی و همکاران،  رندیگ

عملکرد  تواند ینمنوعی برنامه به دانش آموزان  ی ارائهمبرهن است که يک مدرسه بدون  "

يک سری موانع آموزشی دريافت شود که دانش  صورتبه  خواه خود را انجام دهد. اين برنامه

در مدرسه  انکه دانش آموزباشد  تجاربی ی گسترهکل  خواه ،وزان بايستی از روی آن بِپَرندآم

دارد  هايی یریگ، اهداف عمومی يا جهت يتمأمور؛ مدرسه به عنوان يک موسسه، کنند یمکسب 

کار يا مدارس يا وسايلی را فراهم آورد که کسانی که در آن  ها برنامهبايستی يک سری فعالیتها،  و

 "(.۱8با آنها درگیر شوند )ص  ،کنند یممطالعه 
خود را بر  ی مطالعهمی گزينیم و بر درسی ی برنامهرا به دلیل اشارات صحیح آيزنر ديدگاه ما 

سنتی و  خاص میان دو تعريف معارضِ یا گونهزيرا وی کوشیده است به  ؛نهیم یماساس آن بنا 

هدف مطالعاتی ما، تولید دانش عملی  .تلفیق ايجاد نمايدجمع و  ،درسی ی برنامهپیشرفت گرايانه از 

خود را ملزم می دانیم تلفیق را ابتدا در رابطه با تعاريفِ لذا ، استدرسی تلفیقی  ی برنامه ی ینهزمدر 

درسی  ی برنامهمعارض  های يدگاهد ی حوزه بهسپس آن را نموده، اعمال درسی  ی برنامهمعارضِ 

بدين لحاظ دانش تلفیقی تولید شده، دانشی فرمايشی و عاری از عمل نخواهد بود.  .گسترش دهیم

قرار  یرا مورد بحث و بررس دگاهيپنج د «درسی ی برنامهمعارض  های يدگاهد»در کتابی به نام  زنريآ

 :عبارتند از ها آن. (۲۵8۱)مهرمحمدی و همکاران،  داده است

 ۲یشناخت یندهايرشد و تکامل فرا دگاهيد -۲

                                                           
1 Development of cognitive process 
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 ۲یعلم يیمنطق گرا دگاهيد -۱

 ۱یشخص (ارتباط)تناسب  دگاهيد -۵

 ۵یاجتماع یو بازساز یاجتماع یسازگار دگاهيد -۷

 ۷یبه مثابه تکنولوژ یبرنامه درس دگاهيد -۳

که دارد  دیباور تأک نيا اين ديدگاه بر :یشناخت یندهایرشد و تکامل فرا یدگاهد .۲

. از ديدانش آموزان کمک نما یشناخت یندهايبه رشد فرا ديبا سيتدر های یاستراتژو  یبرنامه درس

( کمک به دانش آموزان در خصوص الفمدرسه عبارتند از:  یاصل یکارکردهار نقطه نظاين 

مجموعه  تيتقو زیاستفاده و ن یلزم برا یها فرصت ی( فراهم سازب یریادگي وهیش یریادگي

و  ها يیتوانامستقل از  یا مجموعهاز  ی، ذهن آدمهينظر نيا در. دانش آموزان یعقلن های يیتوانا

. تنها از شود یمدر نظر گرفته جُز آن  حل مسئله، حافظه و، نییتع، لی، تحلاستنباط رینظ يیاستعدادها

را که در  یمسائل تواند یم یو استعدادها است که فرد آدم ها يیتوانا نيرشد و پرورش ا قيطر

 تواند ینممدارس بر اکتساب دانش و اطلعات  دیتأک ني. بنابرادي، حل نمااست جهبا آن موا یزندگ

. پس شود یمو تحول  رییبه سرعت دچار تغ یاطلعات و دانش بشر رايباشد ز دیدر بلند مدت مف

بلکه  ،اشت دانش و اطلعات در ذهن افراددست، نه انب نياز ا یبرخورد با مسائل یراه برا نيمؤثرتر

 دينبا یدرس یها برنامههستند.  کارا ندهياست که در حل مسائل آ يیو استعدادها ها يیتوانا تيتقو

 د.ورزن دیتأک نديبر محتوا، بلکه بر فرا

مدرسه عبارت  ی، کارکرد اصلدگاهيد نيا انیحام بزعم :یعلم ییمنطق گرا یدگاهد .۱

که ارزش مطالعه را دارند. در  یدانش آموزان در آن دسته از موضوعات یذهن یاست از پرورش قوا

آموزش  رینظ یمهم است. مدارس با گنجاندن موضوعات اریمنبع ارزشمند وقت بس دگاهيد نيا

 ديآن مدارس با ی. بجاکنند یممنبع ارزشمند را تلف  ني، اقتصاد خانواده و همانند آنها، ایرانندگ

طرفداران  ،ینگرش نیکه ارزشمند هستند. بر اساس چن تدريس کنند یرا در برنامه درس یموضوعات

، ها رشته نيدر ا رايز ؛دهند یمقرار  دیرا مورد تأک یو علم یهنر یها رشته ،یعلم يیمنطق گرا

                                                           
1 Academic rationalism 
2 Personal relevance 
3 Social adaptation and social reconstraction 
4 Curriculum as technology 
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، نيدارو رینظ یدانشمندان ديبر آثار بزرگ و عقاان . آنکند یمانسان رشد  یمنطق های يیتوانا

 .ورزند یم دیتأک کاسویو پ نیشتی، انديمارکس، فرو

 دياست که معلم با نيفرض بر ا دگاهيد نيا در :یشخص (ارتباط)تناسب  یدگاهد .۵

برنامه  یعني. دينما نيتدو یو یدانش آموز و همکار یازهایرا بر اساس مسائل و ن یتیترب یها برنامه

، برنامه اساس اين شود. بر دهيد تدارک معلم –دانش آموز  یزيبرنامه ر یبر اساس الگو ديبا یدرس

در  ویداشته باشد که  یتیجنبه ترب تواند یمدار است و  یمعن وزدانش آم یبرا یهنگام یدرس

 یاز برنامه درس دگاهيد نيا يیبنا ريز یها استدللاز  یکي. مشارکت داشته باشد یزيبرنامه ر انيجر

امر از زمان تولد در انسان وجود دارد. به  نيمحرک جو است و ا یآن است که نوع بشر موجود

دانش آموز فراهم کند تا او بتواند  یاز منابع را برا یغن طین است که محآمدرسه  فهیوظ ،اعتبار نيا

 بپردازد. یریادگيبه  یذات های یزهانگاجبار و با استفاده از  ینه از رو

 یاهداف و محتوادر اين ديدگاه،  :یاجتماع یو بازساز یاجتماع یسازگار یدگاهد .۷

 شود یمدر اينجا چنین استدلل . کنند یمجامعه استخراج  لیو تحل هيتجز قيرا از طر یبرنامه درس

؛ بنابراين بايد در شوند یم یستأسخدمات به جامعه  ی ارائهبه طور کلی تنها برای  مؤسساتکه 

. سازد یمرا تدارک ببینند که اين نیازها را مرتفع  يیها برنامهخدمت رفع نیازهای اجتماعی باشند و 

باورند که آموزش و  ني. دسته اول بر اوجود دارد ی، دو انشعاب اصلدگاهيد نيدر ا یبطور کل

و  ینظام آموزش تر روشنشود. به عبارت  یزير یاجتماع پ یبر اساس وضع فعل ديپرورش با

شروع  یلزم را برا یها مهارتکنند تا  تیترب یدانش آموزان را بنحو ديبا یدرس یها برنامه

 ،یآموزش جنس رینظ یخاطر دروس نیدارا باشند. به هم زیآم تیاجتماع بطور موفق کيدر  یزندگ

طرفدار  نانيا قتیدر حق ؛دهند یمقرار  یسدر یها برنامهرا در  ی، آموزش رانندگآموزش خانواده

و مسائل  ازهایباورند که ضمن توجه به ن نيبر ا گريد ی، برخمقابل در هستند. یاجتماع یسازگار

بر  ریگروه اخ لیدل نيو تحول در ساختار جامعه بود. به ا رییتغ جاديدنبال ا ديحاضر، با یاجتماع

را در شاگردان پرورش دهد  یانتقاد یکه شعور و آگاه کنند یم دیتأک ای يژهو یموضوعات درس

در  یسع ،یاجتماع های یناهنجار، مشکلت و مسائل يیآموزان با شناسا نشرهگذر دا نيتا از ا

 ،یمذهب یها ارزش رینظ یکه موضوعات درس کنند یم هیتوص نيآن داشته باشند. بنابرا رییتغ
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 زیانگبحث بر یو مانند آنها که مسائل و موضوعات ینژاد ضی، تبعیاسی، فساد سیجنس حاتیترج

 .نديگو یم یاجتماع ی، بازسازدگاهيد نيبه ا قتیشوند. در حق جاندهگن یدر برنامه درس ،هستند

 یفن تیفعال کي یدرس ريزی برنامه نجايا در :یبه مثابه تکنولوژ یبرنامه درس دگاهید. ۳

 رسیدن به یبرا ازیمورد ن ليوسا ،ديپس از آنکه مقصد و اهداف مشخص گرد یعني، شود یم یتلق

 ،معروف است یدرس یزيدر برنامه ر لهوسی –که به مدل هدف  دگاهيد ني. اشود یم تهیه هدف

، بلوم نیامیبن رینظ یاست. افراد یدرس یها برنامه نيتدو یهدفمند و نظام دار برا ینديبدنبال فرا

 دگاهيد نيا شگامانیاز پ گريو بزرگان د لري، رالف تاتابا لدای، هيیوي، جان دتیبوب نیفرانکل

 (.۲۵۳۷واجارگاه،  یفتح). شوند یممحسوب 

مطرح شده از سوی آيزنر، بیش از همه، ديدگاه تناسب يا ارتباط شخصی بر  بین پنج ديدگاهاز 

 ، تحت راهنمايی معلميادگیری معنادار و خلق معنا توسط دانش آموزمقاصد مطالعاتی ما يعنی 

دانش آموز به عنوان منبع اساسی اهداف و  های يیتوانادر اين ديدگاه، علئق و  .دارد تاکید

؛ بنابراين در تقابل با ديدگاه سنتی است که بر شود یمدرسی در نظر گرفته  ی برنامهمحتوای 

)فتحی  ورزد یمرار بشری اص ی شدهخته ودرسی از دانش اند ی برنامهتخراج اهداف و محتوای اس

 ( بر اساس۲۳۳۷خلق معنا از سوی دانش آموز از نظر آيزنر ) از طرف ديگر (.۲۵۳۷واجارگاه، 

 – یآموزش جيبه نتا یابیکه به قصد دست اتفاق می افتدشده  ینیب شیاز قبل پ عياز وقا یا مجموعه
)مهرمحمدی و همکاران،  شود یمدانش آموز در نظر گرفته  کياز  شیب اي کي ی، برایتتربی

فراهم آوردن  ی یفهوظکه  آورد یموی معلمان را به عنوان باغبان و نه مجسمه ساز در نظر . (۲۵8۱

ديدگاه تلفیقی آيزنر در . بنابراين ما به دنبرای تک تک دانش آموزان را دار محیطی بارور و غنی

 یها برنامه تناسب شخصیهمچنین و  درسی کهنه و نو يیها برنامهراستای درهم آمیختن تعاريف 

جهت حصول به نتايج بهتر در  تحت هدايت و راهنمايی مدرسه و معلم ،درسی برای دانش آموزان

 .باور داريميادگیری 
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 درسی ی برنامهسازماندهی محتوای 
وقايع از قبل پیش بینی شده که به قصد دستیابی به نتايج آموزشی و تربیتی برای دانش يکی 

محتوا و  ،کند یميادگیری کمک شايانی -در فرايند ياددهی آنانباروری  بهآموزان اتفاق می افتد و 

اين . آموزند یمدر مدرسه  اناست. محتوا، آنچه است که دانش آموز آنسازمان دهی  ی نحوه

هم مبتنی بر  تواند یمتکه تکه و جدا از جريان اصلیِ پیوستگی در زندگی باشد؛  تواند یم ها آموخته

( محتوا را مشتمل بر دانش سازمان ۲۵8۷)تن ساز و قورچیان اصل پیوستگی در زندگی واقعی باشد. 

مفاهیم،  ،ها روشيافته و اندوخته شده، اصطلحات، اطلعات، واقعیات، حقايق، قوانین، اصول، 

دروسی مانند بیانگر درسی  یها ماده. اند دانستهدرسی  ی مادهو مسائل مربوط به  ها يدهپد، ها یمتعم

درهم آمیخته يا مجزا باشد که برآيند نوع  تواند یم. اين دروس باشد یمبیات ادرياضیات، علوم و 

 سازماندهی محتوای مورد نظر برنامه ريزان درسی يا معلمان خواهد بود.

متعددی دارد که هر کدام متضمن يک نوع نگاه خاص به فرايند  های یوهشمحتوا  سازماندهی

 مشترک، توالی، ،یا لنه يافته، اتصال مجزا، الگوی ( دَه۲۳۳۲) ۲فوگارتی. استيادگیری -ياددهی

 ی یوهش .است کرده معرفی را یا شبکه و شده ور غوطه تنیده، هم در تسبیحی، دانه تارعنکبوتی،

 چند ،یا رشته بین هایرويکرد به آن تقسیم تلفیقی، درسی ی برنامه ديگر دررابطه با سازماندهی

 ۱مايرز و مايرز(. ۲۵۳1احمدی، ) باشد یموسیع  یها رشتهموازی و  یها رشته، یا رشته فرا و یا رشته

 موضوع رويکرد آن سوی يک در که اند کرده ارائه پیوستار يک سازماندهی محتوا ی ینهزم در

ما (. ۲۵۳۱واجارگاه،  یفتح ( گیرد یم قرار محور آموز دانش رويکردديگر آن  سوی و در محور

 .يما کرده طبقه بندی زير جدول در دوپیوستار اين 

  

                                                           
1 Fogarty 
2 Myers 



 ی تلفیقیبرنامه درس پژوهش کیفی در خدمت تولید دانش عملی/ 43
 

 مايرز و مايرز ديدگاه از موضوع محور درسی ی برنامه محتوای سازماندهی انواع. ۲جدول 

 محور موضوع درسی ی برنامه

 .شود یم تقسیم جغرافی و تاريخ ادبیات، مانند مجزا کاملً یها بخش به محتوا :مجزا موضوعات

 بود، نظر مد مجزا موضوعات در که چه آن از تر یکل و وسیع موضوعاتی قالب در محتوا وسیع: موضوعات

 اجتماعی مطالعات درس جغرافیا و حکومت تاريخ، مانند مجزايی دروس جای به مثلً .شود یم داده سازمان

 .شود یم تدريس

 آموزان دانش فکری رشد ی مرحله با تناسب در حقايق و مفاهیم يعنی دانش ساختار ی ارائه و تعیینمارپیچی: 

 

موضوعات مجزا، موضوعات وسیع و محتوا به صورت همانطور که مشخص است، سازماندهی 

 آمده. در جدول زير رويکرد دانش آموز محور باشند یممارپیچی مبتنی بر رويکرد موضوع محور 

 است.

 مايرز و مايرز ديدگاه از درسی دانش آموز محور ی برنامه محتوای سازماندهی . انواع۱جدول 

 درسی دانش آموز محور یها برنامه
 یها رشته قالب در آموزان دانش عليق و مسائل نیازها، بر مبتنی درسی موضوعات سازماندهیمشترک:  پایه

 وسیع

 واقعی های یتموقع در آموزان دانش مشکلت و مسائل زياد اهمیت و محتوا کم اهمیتاجتماعی:  مسائل

 زندگی

 انجام مساله حل و عمل ی یلهوس به تجربیات، با مرتبط و فعال يادگیری قبلی، ريزی برنامه بدون: محور فعالیت

 شود یم

 شود یم تشويق و تقويت آموزان دانش بیان و احساسات فردی، رشد خود، مفهوم رشدانسانگرایانه: 

 
مشترک، مسائل اجتماعی، فعالیت محور و  ی يهپاسازماندهی  های یوهشکه  شود یممشاهده 

. ما به باشند یمدرسی  یها برنامهانسانگرايانه مبتنی بر رويکرد دانش آموز محور در تدوين محتوای 

 با اتخاذ رويکرددرسی واقفیم و  ی برنامهسازماندهی محتوای  های یوهش ی همهضرورت وجودی 

 های یوهشمعتقديم که هر کدام از درسی متعارض و متفاوت،  یها برنامه های يدگاهدتلفیقی آيزنر به 

و متناسب با آن بايستی به کار گرفته شوند؛  ، مناسب موضوعات و شرايط خاصی هستندسازماندهی
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مسلط  ی یوهش، سازماندهی محتوا های یوهشيکی از  معمولًکه  کند یمبروز  مشکل در آنجا اما

 یها برنامه. شود یمرانده را به حاشیه  ها یوهش ی یهبقو  شود یمآموزشی  بسترهای درسی و ی برنامه

ادغام و  عناصر قابلاين  درسی یها برنامه برخی از. در شوند یمدرسی، از عناصر مختلفی تشکیل 

ديگر  های یوهش، شود یمقلمداد ضرورتی ندارد آنجا که تلفیق میسر و مثبت  و باشند یمتلفیق 

 سازماندهی محتوا به کار گرفته شود.

 یبرنامه درس عناصر
هت تعمیق يادگیری و خلق معنا ج ممکن، های یتموقعدر  توان یم در بخش سازماندهی محتوا

 یها برنامهدرسی موضوع محور عبور کرد و  یها برنامهدانش آموز، از مرزهای سخت  از سوی

دگی واقعی دانش آموزان زن ی ینهزمبهتری در  ی یوهشا با يکديگر تلفیق نمود تا به ر مختلف درسی

 کي ايدرس  کي، مدرسه کي یدرس ی برنامه ی درباره( ۲۳۳۷) زنريآ ديدگاه اگر قرار گیرد.

)مهرمحمدی و  ميريشده بپذ ینیب شیاز قبل پ عياز وقا یا مجموعهکلس درس را به عنوان 

 یها برنامهاز  يیها مؤلفه ،شده ینیب شیاز قبل پ عيوقا نيکه ا میاذعان کن ديبا (۲۵8۱همکاران، 

را  ها مؤلفه نيا را اتخاذ کرد. یماتیو تصم دیشيراجع به آنها اند توان یمکه  ردیگ یرا در برم درسی

 عناصر کدامند؟ نياما ا. نامند یم یدرس ی برنامهعناصر 

درسی،  ی برنامه های یریگنوع جهت  .شود یماز عناصر متفاوتی تشکیل درسی  ی برنامهيک 

. آيزنر (۲۵۳۷)فتحی واجارگاه،  درسی است ی برنامهچگونگی اجرای عناصر  ی کنندهتعیین 

يادگیری، سازماندهی  یها فرصتدرسی را شامل هدف، محتوا، انواع  ی برنامه( عناصر ۲۳۱۳)

عنصر  ۳ (۲۳۱1) ۲نيلک (.۲۵8۷تن ساز و قورچیان، ) داند یممحتوا، روش ارائه و پاسخ و ارزشیابی 

 های یتفعال، محتوا، ها هدفکه عبارتند از:  کند یم یمعرف یدهنده برنامه درس لیرا عناصر تشک

 ۱گودلد .یفضا و گروه بند ،زمان، یابی، ارزشیریادگي، مواد و منابع سيتدر یها روش ،یریادگي

در خصوص چهار عنصر هدفها، محتوا،  میخاص را، دربردارنده تصم یبرنامه درس کي (۲۳۳۱)

 ی حوزه (. ساير متخصصان۲۵8۱)مهرمحمدی و همکاران،  کند یم، قلمداد یابیروش و ارزش

                                                           
1 Klein 
2 Goodlad 
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جدول زير ديدگاه اين متخصصان را . اند نمودهدرسی نیز عناصر مشابه يا متفاوتی را مطرح  ی برنامه

 .(۲۵۳۷)فتحی واجارگاه،  دهد یمنشان 

 درسی از ديدگاه صاحب نظران مختلف ی برنامه. عناصر ۵جدول 
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         * * *  واکر

  *    *    * *  تايلر

  *    * * * * * * * اش

  *    * * * * * * * تابا

  *    * * * * * *  آيزنر

  * * * * * * *  * *  کلين

 * * * * * * * *  * *  اکر

 

 پردازيم.ب آنها بیايید به؟ شود یماما اين عناصر چگونه تعريف 

آموزشی که  یها برنامه ی واسطهاهداف، مقصودهای خاصی هستند که امیدواريم به : هدف

، محقق گردد. برای اين که طراحی آموزشی معنادار شود، نه تنها بايد اهداف را ايم يدهدتدارک 

انجام دهیم. اهداف مفید، بايد با بهره  تمام فرمول بندی کنیم، بلکه بايد اين کار را با دقت و وضوح

که به  یبرنامه درس کيدر واقع (. ۱11۱رفتاری يا عملکردی بیان شوند )آيزنر،  یها واژهی از گیر

 مثلً. نامند یمرا اهداف برنامه  راتییتغ نيا شود، یاجرا م رندهیادگيدر رفتار  راتییتغ جاديقصد ا

و توسعه  جاديلحاظ شود، ا یاضير یدرس یها برنامهدر  ديکه با یاضيدر آموزش ر یهدف اصل

 ريو ارتباط آنها با سا یاضيمختلف ر یها مقوله قیتلف درک و فهم، استدلل، حل مسئله، قدرت

 (.۲۵۳۷ ،، ملکی و خسروییکافورمقولت است )
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 ،یکنجکاو) يندهافراو  ها مهارت( في، اصول، تعارها یینتب ق،يحقادانش )محتوا،  :محتوا

)اعتقاد، به  ها ارزش( و غیره ارتباط و جاديا ش،يآزما یاجرا ق،یتحق ی، طراحها يافته ریمشاهده، تفس

ماده  کي یاست. درواقع منظور از محتوا جز آن(و غلط و علقه به علم و  حیخوب و بد، صح

 ن،یقوان ت،ی، اطلعات، واقعو اندوخته شده، اصطلحات افتهيعبارت است از دانش سازمان  یدرس

 ان،یقورچتن ساز و ) یمربوط به همان ماده درس مسائل ها يدهپد، ها یمتعم م،ی، مفاهها روشاصول، 

۲۵8۷.) 

کار اصلی معلم، آموزش است و توفیق واقعی وی در کار آموزش، در  :سیتدر یراهبردها

مانند روش سخنرانی، بحث گروهی و  -گرو پیاده کردن روشهای متناسب با هدفهای تدريس

(. اين روشهای متناسب با هدفهای درس را راهبردهای تدريس ۲۵8۳است )سیف،  -اکتشافی

 .نامند یم

 یها تیبرخوردار بوده و در تارو پود فعال یخاص گاهيمؤلفه زمان از جا آموزش: زمان

چه  مانند: یسؤالت شهیهم یو درس یآموزش های يزیردارد. در برنامه  ینقش اساس آموزشی

آموزش و پرورش چه  غاززمان آ نيبه آموزش اختصاص داده شود؟ بهتر دياز عمر افراد با یدرصد

مطرح بوده مدارس مناسب است؟  تیفعال آغاز و انجام کلس، لیتشک یبرا یچه زمان است؟ یسن

و مواد در جهت دستیابی  ها یوهشمحتوای انتخاب شده به همراه استفاده از  (.۲۵۳۳، یمظاهراست )

 یا گونه. برنامه از لحاظ زمانی بايستی به گردد یمبه اهداف برنامه در يک چارچوب زمانی ارائه 

شناخت و يادگیری مطلوب را در فراگیر ايجاد نمايد، چرا که هر  مؤثرارائه گردد که به طور 

 (.۲۵۳۷در هر قالب زمانی ياد داد )فتحی واجارگاه،  توان ینممحتوايی را 

 -فرايندهای ياددهی ی یهکلفضا و محیط آموزشی عنصری است که  :یریادگی یفضا

به محیط فیزيکی مناسب، تعداد  توان یم. در اين خصوص پذيرد یميادگیری در درون آن انجام 

اشاره نمود  ها کارگاهساختمانهای آموزشی، تعداد کلسهای درس، آزمايشگاه، محیط کتابخانه و 

 (.همانکه وسعت و کیفیت آنها اثر مهمی بر عملکرد نظام آموزشی دارد )


